
 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Poniedziałek :                           

13 maja 2019 

Lekcja  152                                 Temat:   Z Jezusem możesz więcej! 
 Ewangelia dnia dzisiejszego: J 10, 1 - 10 (Biblia Tysiąclecia) 

  

 

(1) Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale 

wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem. (2) Kto jednak wchodzi przez 

bramę, jest pasterzem owiec. (3) Temu otwiera odźwierny, a owce słuchają jego głosu; woła 

on swoje owce po imieniu i wyprowadza je. (4) A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich 

czele, a owce postępują za nim, ponieważ głos jego znają. (5) Natomiast za obcym nie 

pójdą, lecz będą uciekać od niego, bo nie znają głosu obcych. (6) Tę przypowieść 

opowiedział im Jezus, lecz oni nie pojęli znaczenia tego, co im mówił. (7) Powtórnie więc 

powiedział do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ja jestem bramą 

owiec. (8) Wszyscy, którzy przyszli przede Mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie 

posłuchały ich owce. (9) Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze Mnie, 

będzie zbawiony - wejdzie i wyjdzie, i znajdzie paszę. (10)Złodziej przychodzi tylko po 

to, aby kraść, zabijać i niszczyć.  

Ja przyszedłem po to, aby /owce/ miały życie                                         

i miały je w obfitości. 

 

 „Ale ja już mam życie” – protestujesz. To prawda, ale możesz go mieć „jeszcze 

więcej”. Z Jezusem zawsze istnieje jakieś „więcej”. Gdybyś nawet był dziś w pełni 

usatysfakcjonowany swoim życiem, wiedz, że czeka na ciebie coś jeszcze 

wspanialszego. Myśli i pokusy mogą przekonywać cię, że to nieprawda, ale Jezus nie 

pozostawia nam żadnych wątpliwości.  

On przyszedł na świat po to, abyś mógł cieszyć się bogatym, 

obfitującym życiem. Bogatym w łaskę i dary od Boga, twego Ojca, 

obfitującym w miłość Bożą, która napełnia twoje serce i przelewa się na otaczających 

cię ludzi. 



To obfitujące życie jest już twoje dzięki Duchowi Świętemu, którego 

otrzymałeś na chrzcie, dlaczego więc nie miałbyś go doświadczać?  

Oto jak możesz je odkryć: 

      Możesz poznać to obfitujące życie w swoich myślach. Nie musisz być 

niewolnikiem negatywnego czy krytycznego myślenia. Jezus przyszedł po to, 

abyś mógł jak najlepiej myśleć o sobie i innych, nawet tych, którzy cię 

skrzywdzili. Może oznaczać to powtarzanie „Ojcze przebacz” po sto razy na 

dzień. Albo powtarzanie wciąż na nowo: „Duchu Święty, daj mi poznać Twoje 

myśli”. Może oznaczać ciągłe próby skupienia się na Bożej dobroci zamiast na 

osobie, która cię skrzywdziła, lub na Bożych obietnicach, zamiast na wszystkich 

możliwych kłopotach, które mogą cię spotkać. 

 

     Możesz poznać to obfitujące życie w twoich słowach. Twoje słowa 

wpływają na atmosferę wokół ciebie – mogą uzdrawiać, pocieszać, dodawać 

otuchy, przekazywać mądrość. Spróbuj powiedzieć sobie głośno: „Moja 

modlitwa ma moc” lub „Jezus żyje we mnie”. Proste zdanie typu: „Dobra z 

ciebie córka”, może być wsparciem dla kogoś, kto opiekuje się schorowanym 

ojcem czy matką. Takie słowa, słowa łaski i prawdy, życzliwe i niosące 

nadzieję, mogą popłynąć z twoich ust, gdy miłość Jezusa wypełni twoje serce. 

Oczywiście Jego łaska pomoże ci też zorientować się, kiedy trzeba powstrzymać 

się od jakichkolwiek słów. 

 

     Obfitujące życie Jezusa może przejawić się także w twoich uczynkach. 

Nawet najmniejsze z nich – jak zaniesienie obiadu chorej przyjaciółce czy 

skoszenie komuś trawnika – wydają owoc, nawet jeśli nigdy go nie zobaczysz. 

Kiedy poświęcasz swój czas na to, by kogoś pocieszyć, niesiesz mu Chrystusa                  

i obfitość Jego życia. Kiedy spędzasz chwilę na modlitwie przed Jezusem ukrytym                  

w Najświętszym Sakramencie, przyjmujesz Jego życie, aby móc dzielić się nim                    

z innymi.  

Jezus zawsze ma ci do ofiarowania jeszcze więcej! 

 

„Dziękuję Ci, Panie, za to, że dajesz mi życie w obfitości”. 

 

Ps 42,2-3; 43,3-4 



 

Dz 11,1-18     

(1) Apostołowie i bracia, przebywający w Judei, dowiedzieli się, że również poganie 

przyjęli słowo Boże. (2) Kiedy Piotr przybył do Jerozolimy, ci, którzy byli pochodzenia 

żydowskiego, robili mu wymówki: (3) Wszedłeś do ludzi nieobrzezanych - mówili - i jadłeś 

z nimi. (4) Piotr więc zaczął wyjaśniać im po kolei: (5) Modliłem się - mówił - w mieście 

Jafie i w zachwyceniu ujrzałem jakiś spuszczający się przedmiot, podobny do wielkiego 

płótna czterema końcami opadającego z nieba. I dotarł aż do mnie. (6) Przyglądając mu 

się uważnie, zobaczyłem czworonożne zwierzęta domowe i dzikie płazy i ptaki 

powietrzne. (7) Usłyszałem też głos, który mówił do mnie: " Zabijaj, Piotrze, i jedz! 

" (8) Odpowiedziałem: "O nie, Panie, bo nigdy nie wziąłem do ust niczego skażonego lub 

nieczystego". (9) Ale głos z nieba odezwał się po raz drugi: (10) "Nie nazywaj nieczystym 

tego, co Bóg oczyścił". Powtórzyło się to trzy razy i wszystko zostało wzięte znowu do 

nieba. (11) Zaraz potem trzech ludzi, wysłanych do mnie z Cezarei, stanęło przed 

domem, w którym mieszkaliśmy. (12) Duch powiedział mi, abym bez wahania poszedł z 

nimi. Razem ze mną poszło też tych sześciu braci. Przybyliśmy do domu owego 

człowieka. (13) On nam opowiedział, jak zobaczył anioła, który zjawił się w jego domu i 

rzekł: "Poślij do Jafy i sprowadź Szymona, zwanego Piotrem! (14) On cię pouczy, jak 

zbawisz siebie i cały swój dom". (15) Kiedy zacząłem mówić, Duch Święty zstąpił na 

nich, jak na nas na początku. (16) Przypomniałem sobie wtedy słowa, które wypowiedział 

Pan: "Jan chrzcił wodą, wy zaś ochrzczeni będziecie Duchem Świętym". (17) Jeżeli więc 

Bóg udzielił im tego samego daru co nam, którzyśmy uwierzyli w Pana Jezusa 

Chrystusa, to jakżeż ja mogłem sprzeciwiać się Bogu? (18) Gdy to usłyszeli, zamilkli. 

Wielbili Boga i mówili: A więc i poganom udzielił Bóg [łaski] 

nawrócenia, aby żyli.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Św. Macieja, 

Apostoła 
 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Wtorek :  

14 maja 2019                           

Lekcja  153                                Temat:   Wypełnianie braków 
 

Dz 1,15-17.20-26 (Biblia Tysiąclecia) 
 

  (15) Wtedy Piotr w obecności braci, a zebrało się razem około stu dwudziestu osób, tak 

przemówił: (16) Bracia, musiało wypełnić się słowo Pisma, które Duch Święty zapowiedział 

przez usta Dawida o Judaszu. On to wskazał drogę tym, którzy pojmali Jezusa, (17) bo on 

zaliczał się do nas i miał udział w naszym posługiwaniu.  

 (20) Napisano bowiem w Księdze Psalmów: Niech opustoszeje dom jego i niech nikt                   

w nim nie mieszka! A urząd jego niech inny obejmie! (21) Trzeba więc, 

aby jeden z tych, którzy towarzyszyli nam przez cały czas, kiedy Pan Jezus przebywał                   

z nami, (22) począwszy od chrztu Janowego aż do dnia, w którym został wzięty od nas do 

nieba, stał się razem z nami świadkiem Jego zmartwychwstania. (23) Postawiono dwóch: 

Józefa, zwanego Barsabą, z przydomkiem Justus, i Macieja. (24) I tak się pomodlili: Ty, 

Panie, znasz serca wszystkich, wskaż z tych dwóch jednego, którego wybrałeś, (25) by 

zajął miejsce w tym posługiwaniu i w apostolstwie, któremu sprzeniewierzył się Judasz, aby 

pójść swoją drogą. (26) I dali im losy, a los padł na Macieja. I został dołączony do jedenastu 

apostołów. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Być może znasz już historię opisaną w dzisiejszym pierwszym czytaniu. 

    Nawiązując do liczby dwunastu pokoleń Izraela, Jezus wybrał dwunastu 

Apostołów, aby stali się fundamentem nowego Izraela – Kościoła.  



Jednak po zdradzie Judasza, który następnie targnął się na własne życie, jedno 

miejsce było puste. Wówczas na wezwanie Piotra wybrano dwóch kandydatów 

spośród tych, którzy towarzyszyli Apostołom przez cały czas. Następnie zwrócili się 

na modlitwie do Boga, aby wskazał tego, którego wybrał. 

Los padł na Macieja, który uzupełnił grono Dwunastu. 

Bóg jest specjalistą w zapełnianiu luk.  

 

 Taką „luką” może być przestrzeń pomiędzy Nim a tobą, puste miejsce w 

twoim sercu, rozziew pomiędzy tym, w co wierzysz, i jak postępujesz – Bóg 

z radością wypełni to wszystko. Można nawet zaryzykować stwierdzenie, że 

na tym polega życie według Ducha. 

 Ale jest też inny rodzaj braku, który Bóg pragnie uzupełniać. Czy nie 

dostrzegasz jakiegoś braku w swojej parafii? Może kwiaty wokół ołtarza 

wyglądają tak, jakby nikt ich dawno nie zmieniał? Może śpiewacie ciągle te 

same pieśni? Może wszystkie inicjatywy duszpasterskie koncentrują się na 

rodzinach, pozostawiając na boku osoby samotne? Może niewystarczająca 

jest troska o ubogich? 

Jeśli dostrzegasz jakiś brak, to z pewnością leży on na sercu także Bogu. I bardzo 

możliwe, że chce mu zaradzić przy twojej współpracy. Zamiast więc narzekać                       

i zniechęcać się, zapytaj Go, czy jest coś, co mógłbyś zrobić, aby wypełnić tę lukę. 

 Bóg jest nieskończenie kreatywny i może podpowiedzieć ci rozwiązania, na 

które sam nigdy byś nie wpadł. Jeśli grasz na instrumencie muzycznym, 

może poprosić cię o akompaniowanie chórzystom. Może zachęci cię do 

zainicjowania grupy biblijnej.    A może zechce, byś wraz z innymi otaczał 

modlitwą chorych. Zapytaj proboszcza, w jaki sposób mógłbyś pomóc. 

Bóg posłużył się Maciejem, aby uzupełnić lukę w gronie Apostołów.  

W jaki sposób może posłużyć się tobą? 

Pomyśl o brakach, które widzisz w swojej parafii, wspólnocie, i bądź otwarty 

na natchnienia Ducha Świętego. 

 

„Ojcze, dziękuję Ci za to, że chcesz, aby Twoje dzieci doświadczały pełni 

życia. Pokaż mi ten brak, który chciałbyś, abym wypełnił”. 

 

Ps 113,1-8    



 

 

 Ewangelia dnia dzisiejszego: J 15, 9-17 (Biblia Tysiąclecia) 
 

(9) Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. 

Wytrwajcie w miłości mojej! (10) Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie 

trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego 

miłości. (11) To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była 

pełna. (12) To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was 

umiłowałem. (13) Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za 

przyjaciół swoich.(14) Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam 

przykazuję. (15) Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale 

nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca 

mego. (16) Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, 

abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał - aby wszystko dał wam Ojciec, o 

cokolwiek Go poprosicie w imię moje. (17) To wam przykazuję, abyście się 

wzajemnie miłowali.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Środa         

15 maja 2019                    

Lekcja  154                                Temat:   Bóg przemawia do nas 
 

Dz 12,24--13,5a (Biblia Tysiąclecia) 
 

(24) A słowo Pańskie rozszerzało się i rosło. (25) Barnaba i Szaweł, 

wypełniwszy swoje zadania, powrócili z Jerozolimy zabierając z sobą Jana, zwanego 

Markiem. 

(1) W Antiochii, w tamtejszym Kościele, byli prorokami i nauczycielami: Barnaba                          

i Szymon, zwany Niger, Lucjusz Cyrenejczyk i Manaen, który wychowywał się razem                           

z Herodem tetrarchą, i Szaweł. (2) Gdy odprawili publiczne nabożeństwo i pościli,  

rzekł Duch Święty: Wyznaczcie mi już Barnabę i Szawła do dzieła, do 

którego ich powołałem. (3) Wtedy po poście i modlitwie oraz po włożeniu na nich rąk, 

wyprawili ich. (4) A oni wysłani przez Ducha Świętego zeszli do Seleucji, a stamtąd 

odpłynęli na Cypr. (5) Gdy przybyli do Salaminy, głosili słowo Boże w synagogach 

żydowskich; 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  
 

Kiedy w kraju nastał głód, chrześcijanie z Antiochii zaczęli niepokoić się o swoich 

współwyznawców w Jerozolimie. Zarządzili więc zbiórkę pieniędzy i posłali je przez 

Barnabę i Pawła (Dz 11,27-30). Wypełniwszy to zadanie, Barnaba i Paweł dołączyli 

do proroków i nauczycieli w Kościele antiocheńskim. Modląc się i poszcząc, pytali 

Pana, co mają teraz czynić. 

Duch Święty odpowiedział na ich modlitwę, mówiąc: „Wyznaczcie Mi już 

Barnabę i Szawła do dzieła, do którego ich powołałem” (Dz 13,2).  

Z błogosławieństwem wspólnoty obaj wyruszyli głosić słowo Boże, najpierw 

Żydom, a potem poganom. Nie wiemy dokładnie, jak Duch przemówił do nich – czy 

był to słyszalny głos, czy też dał im to poznać w jakiś bardziej zwyczajny sposób. 

Bóg mógł przemówić, na przykład, budząc w Pawle i Barnabie pragnienie 

wyruszenia na kolejną wyprawę misyjną. Być może poczuli się przynagleni, by iść                  

i służyć Panu tam, gdzie ich pośle.  



Duch mógł też przemówić do serc starszych Kościoła w Antiochii w trakcie ich 

modlitwy i postu, uświadamiając im, że ich żyjąca w pokoju i dostatku wspólnota 

dojrzała już do tego, by dzielić się swoimi darami i głosić Ewangelię w innych 

miejscowościach. 

Bóg podobnie przemawia także do nas. 

Jeśli właśnie przeszedłeś na emeryturę i proboszcz prosi cię o jakieś 

zaangażowanie w parafii, to być może Bóg przemawia do ciebie przez okoliczności 

twojego życia. Jeśli zawsze chciałaś pracować z dziećmi i dowiadujesz się, że 

świetlica środowiskowa blisko ciebie poszukuje wolontariuszy, to być może Bóg 

przemawia do ciebie przez twoje pragnienia.  

Jeśli ty i twoja żona czy mąż jesteście zgodni co do tego, że powinniście przyjąć 

proponowaną wam pracę w innym mieście, to być może Duch przemawia do was 

przez pokój i pewność, jakie wam towarzyszą, gdy modlicie się w tej intencji. 

Bóg mówi do nas przez cały czas, ale często w sposób tak subtelny, że                          

w chaosie naszej codzienności nie słyszymy Go. 

Ufamy jednak, że zawsze odpowiada na szczerą modlitwę o prowadzenie, 

pokazując nam kolejny krok, jak to czynił wobec chrześcijan w Antiochii. 

„Duchu Święty, pomóż mi usłyszeć to, co do mnie mówisz, w sposób, który 

Ty sam wybierasz”. 

 

Ps 67,2-6.8    
 

 Ewangelia dnia dzisiejszego: J 12,44-50 (Biblia Tysiąclecia) 
 

(44) Jezus zaś tak wołał: Ten, kto we Mnie wierzy, wierzy nie we Mnie, lecz w Tego, 

który Mnie posłał. (45) A kto Mnie widzi, widzi Tego, który Mnie posłał. (46) Ja 

przyszedłem na świat jako światło, aby każdy, kto we Mnie wierzy, nie pozostawał w 

ciemności. (47) A jeżeli ktoś posłyszy słowa moje, ale ich nie zachowa, to Ja go nie sądzę. 

Nie przyszedłem bowiem po to, aby świat sądzić, ale aby świat 

zbawić. (48) Kto gardzi Mną i nie przyjmuje słów moich, ten ma swego sędziego: słowo, 

które powiedziałem, ono to będzie go sądzić w dniu ostatecznym. (49) Nie mówiłem 

bowiem sam od siebie, ale Ten, który Mnie posłał, Ojciec, On Mi nakazał, co mam 

powiedzieć i oznajmić. (50) A wiem, że przykazanie Jego jest życiem wiecznym. To, co 

mówię, mówię tak, jak Mi Ojciec powiedział. 
 

 



Św. Andrzeja Boboli, 

patrona Polski 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Czwartek :  

16 maja 2019                           

Lekcja  155                                      Temat:   Pokora - autostradą do nieba! 
 Ewangelia dnia dzisiejszego:  J 17,  20 - 26 (Biblia Tysiąclecia) 

 

 (20) Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we 

Mnie; (21) aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni 

stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał. (22) I także chwałę, którą Mi 

dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy. (23) Ja w nich, a 

Ty we Mnie!  

Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty Mnie 

posłał i żeś Ty ich umiłował tak, jak Mnie umiłowałeś. (24) Ojcze, chcę, aby także ci, 

których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą Mi 

dałeś, bo umiłowałeś Mnie przed założeniem świata. (25) Ojcze sprawiedliwy! Świat Ciebie 

nie poznał, lecz Ja Ciebie poznałem i oni poznali, żeś Ty Mnie posłał. (26) Objawiłem im 

Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w 

nich. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

W powieści Zofii Kossak „Bez oręża” św. Franciszek spotyka się z sułtanem, 

próbując nakłonić go do przyjęcia wiary chrześcijańskiej. Sułtan słucha                                  

z zainteresowaniem wywodu o miłości Boga, po czym przypomina sobie pewnego 

wychowawcę, którego matką była chrześcijańska branka opowiadająca podobne 

rzeczy. Jego wychowankowie „żywili przyjaźń dla chrześcijan – opowiada sułtan. – 

Szukali w nich cnót zapowiadanych przez ową brankę jako cechy waszej wiary. Nie 

znaleźli ich nigdy. Chrześcijanie są wiarołomni, okrutni, a między sobą gryzą się jak 

psy”.  



Wysiłki Franciszka okazują się daremne – nie widząc jedności i miłości wśród 

chrześcijan, sułtan nie daje się przekonać do prawdziwości ich wiary. 

Okrutne męczeństwo św. Andrzeja Boboli, poniesione z rąk prawosławnych 

Kozaków, wpisuje się w cały ciąg konfliktów – nieraz bardzo krwawych – pomiędzy 

wyznawcami Chrystusa. Konfliktów, w których kwestie religijne często mieszały się 

z politycznymi czy narodowościowymi, a przykazanie miłości ustępowało 

bezwzględnemu egzekwowaniu swoich racji.  

Ziarna takich postaw św. Paweł dostrzegał już w pierwszych wspólnotach 

chrześcijańskich, stwierdzając dobitnie: „A jeśli u was jeden drugiego kąsa                        

i pożera, baczcie, byście się wzajemnie nie zjedli” (Ga 5,15).  

Jedność nie przychodzi nam łatwo, i to nawet w naszym własnym Kościele, gdzie 

często zamiast dialogu pojawiają się agresywne spory będące zgorszeniem dla 

niewierzących. Największe pragnienie Jezusa wciąż pozostaje niezaspokojone. 

A jednak On stale ponawia swoje wezwanie i błogosławi wysiłki tych, którzy nie 

zniechęcając się niczym, starają się szukać dróg porozumienia, ufni w moc Bożego 

słowa. 

Jak powiedział pewien mądry ksiądz katolicki na spotkaniu ekumenicznym, do 

jedności wiedzie wiele dróg, ale autostradą jest pokora.  

 Pokora, która pozwala przyznać się do błędu, zobaczyć dobro w tym, z 

którym się nie zgadzam, i mówić prawdę w miłości.  

 Pokora, która uświadamia nam, że sami nie wykrzeszemy z siebie miłości, 

że jedynie możemy ją przyjąć od Jezusa.  

A przybliżając się do Niego, przybliżymy się do siebie nawzajem. 

 

„Panie, spraw, byśmy byli jedno. Przebacz nam pychę, która nas dzieli, i 

wzbudź w nas pragnienie dążenia do jedności”. 

 

Ap 12,10-12a     lub 1 Kor 1,10-13.17-18    Ps 34,2-9 
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Lekcja  156                                    Temat:   Mieszkanie (dla nas) w niebie 
 Ewangelia dnia dzisiejszego:  J 14, 1 - 6  (Biblia Tysiąclecia) 

 

  

(1) Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie. (2) W domu 

Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział.  

Idę przecież przygotować wam miejsce. (3) A gdy odejdę i przygotuję wam 

miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja 

jestem. (4) Znacie drogę, dokąd Ja idę. (5)Odezwał się do Niego Tomasz: Panie, nie 

wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę? (6) Odpowiedział mu Jezus:  

Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej 

jak tylko przeze Mnie. 
 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 
 
  

Nastolatka, najmłodsza z ósemki rodzeństwa, czekała całymi latami na własny 

pokój. Przed jej szesnastymi urodzinami tata odmalował opuszczony przez starszą 

siostrę pokój, a mama, w tajemnicy przed nią, uszyła piękną narzutę i pasujące do 

niej zasłonki. Kiedy dziewczynka wróciła ze szkoły w dzień swoich urodzin, czekał 

na nią nowy własny pokój w jej ulubionych kolorach – kremowym i różowym. Było 

to miejsce przygotowane specjalnie dla niej! 

Dzisiejszą Ewangelię często słyszymy na pogrzebach. Mówi ona o tym, że w 

domu Ojca jest „mieszkań wiele” (J 14,2).  

A kiedy Jezus wstąpi do nieba, przygotuje tam dla nas miejsce, gdzie trafimy, 

przechodząc z tego życia do życia wiecznego. Jest to wspaniała obietnica. Wiara w 

jej spełnienie pomaga nam bez trwogi oczekiwać chwili przejścia z tego świata do 

Ojca.  

Jednak zanim zostanie spełniona, nasze miejsce jest tu, na ziemi. Tu się rodzimy, 

żyjemy, tu uczymy się kochać, tu wypełniamy swoje życiowe zadania. 



Bóg przygotował na ziemi miejsce przeznaczone specjalnie dla ciebie, gdzie 

możesz wzrastać i rozkwitać. Miejsce, w którym możesz owocnie z Nim 

współpracować w budowaniu Jego królestwa. Jest ono dostosowane do twojej 

osobowości, zdolności i darów. 

 Co to za miejsce? Gdzie ono jest? 

Zastanów się przez chwilę, gdzie znajduje się ono na obecnym etapie twojego 

życia. W twojej parafii, wspólnocie, miejscu pracy, w klasztorze, w domu przy 

dzieciach, a może jeszcze gdzie indziej?  

Możesz być pewien, że Bóg przygotował je właśnie dla ciebie także po to, byś 

mógł być czytelnym znakiem Jego miłości i miłosierdzia wobec ludzi, których masz 

wokół siebie. 

Uwierz też, że w tym szczególnym miejscu Jezus jest z tobą, działając w twoim 

sercu i w twoim otoczeniu. Jego nieustanna obecność podtrzymuje cię w obliczu 

trudności, przeszkód i niepowodzeń.  

 On daje ci mądrość i światło, abyś mógł wypełnić swoje powołanie.  

 Daje ci nową energię i nadzieję, gdy czujesz się wypalony.  

 A przede wszystkim napełnia cię radością w oczekiwaniu na tę chwilę, 

kiedy zobaczysz wspaniałe miejsce przygotowane dla ciebie w niebie! 

 

„Jezu, dziękuję Ci za miejsce, które dla mnie wybrałeś tu, na ziemi – a także 

za miejsce, które przygotowujesz dla mnie w niebie”. 
 

Ps 2,6-12 
 

Dz 13, 26- 33  (Biblia Tysiąclecia) 
 

 (26) Bracia, synowie rodu Abrahama, i ci spośród was, którzy się boją Boga! Nam 

została przekazana nauka o tym zbawieniu, (27) bo mieszkańcy Jerozolimy i ich 

zwierzchnicy nie uznali Go, i potępiając Go wypełnili głosy Proroków, odczytywane co 

szabat. (28) Chociaż nie znaleźli w Nim żadnej winy zasługującej na śmierć, zażądali od 

Piłata, aby Go stracił. (29) A gdy wykonali wszystko, co było o Nim napisane, zdjęli Go                 

z krzyża i złożyli w grobie.  

(30) Ale Bóg wskrzesił Go z martwych, (31)  a On ukazywał się przez 

wiele dni tym, którzy z Nim razem poszli z Galilei do Jerozolimy, a teraz dają świadectwo 

o Nim przed ludem. (32) My właśnie głosimy wam Dobrą Nowinę o obietnicy danej 

ojcom: (33) że Bóg spełnił ją wobec nas jako ich dzieci, wskrzesiwszy Jezusa. Tak też 

jest napisane w psalmie drugim: Ty jesteś moim Synem, Jam Ciebie dziś zrodził. 
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 Ewangelia dnia dzisiejszego:  J 14, 7-14  (Biblia Tysiąclecia) 

(7) Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie i 

zobaczyliście. (8) Rzekł do Niego Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a to nam 

wystarczy. (9) Odpowiedział mu Jezus: Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie 

poznałeś? Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Dlaczego więc 

mówisz: Pokaż nam Ojca? (10) Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? 

Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we Mnie, On sam 

dokonuje tych dzieł. (11) Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś nie - 

wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła. (12) Zaprawdę, zaprawdę, powiadam 

wam: Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, owszem, 

i większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca. (13) A o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, 

to uczynię, aby Ojciec był otoczony chwałą w Synu. (14) O cokolwiek prosić mnie 

będziecie w imię moje, Ja to spełnię. 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

Kiedy byłeś dzieckiem, mówiono ci pewnie: „Wykapany ojciec” albo „Masz oczy 

zupełnie jak twoja mama”. Może słyszałeś: „Śmiejesz się tak samo jak twój tata” lub 

„Masz nos po babci”. Takie uwagi ukazują nam prawdę o tym, że nie pojawiliśmy się 

na świecie znikąd. Dziedziczymy cechy fizyczne po naszych rodzicach czy 

dziadkach. Mówi się przecież: „Jaki ojciec, taki syn”, „Jaka matka, taka natka”. 

Nawet jeśli ktoś nigdy nie poznał naszej rodziny biologicznej, to poznając nas, 

poznaje po trosze także naszych rodziców.  

Jeśli odnosi się to do ziemskich rodziców i ich dzieci, to tym bardziej do Jezusa i 

Jego niebieskiego Ojca! On sam mówi w dzisiejszej Ewangelii: „Kto Mnie widzi, 

widzi także i Ojca” (J 14,9). To, co mówił i czynił Jezus, było odzwierciedleniem 

miłości i mocy Ojca. 

A teraz naprawdę wspaniała nowina – ponieważ mieszka w nas Duch Święty, my 

także jesteśmy napełnieni miłością i mocą Boga. Jesteśmy synami i córkami Boga 

noszącymi w sobie „duchowe DNA” naszego Ojca.  



Oczywiście, jak każde dziecko, musimy dojrzewać do pełni tego dziedzictwa.              

Czy to jednak nie cudowne, że mamy zapewnione wszystko, co jest do tego 

potrzebne? 

Jesteś dzieckiem Boga. 

 Przypominaj sobie tę prawdę codziennie, a zwłaszcza wtedy, gdy 

konfrontujesz się z grzechem i słabością.  

 Widząc swoje niedociągnięcia, odwołuj się do tego dobra, które Ojciec 

złożył w tobie.  

 Przypominaj sobie, że została ci dana łaska Boża do prowadzenia świętego 

życia.  

 Pamiętaj, kim jesteś – i do Kogo należysz. 

 

Kiedy piętrzą ci się terminy w pracy, wspomnij na Jezusa, który od rana do 

wieczora niestrudzenie pełnił swoją posługę. Proś Go o siłę do wytrwania. Kiedy ktoś 

cię obrazi i masz ochotę odpłacić mu tym samym, wspomnij na Jezusa, który w 

milczeniu znosił mękę krzyża. 

Proś Ducha Świętego o cierpliwość i wyrozumiałość. Kiedy chcesz zaproponować 

bliskiej osobie wspólną modlitwę, ale nie masz śmiałości, wspomnij na świętych, 

swoich braci i siostry w niebie. Niech ich odwaga doda ci sił do bycia świadkiem 

samego Boga. 

„Ojcze, obym dzisiaj promieniował na innych Twoją obecnością”. 

 

Ps 98,1-4 
 

Dz 13,44-52   (Biblia Tysiąclecia) 

 

 (44) W następny szabat zebrało się niemal całe miasto, aby słuchać słowa 
Bożego. (45) Gdy Żydzi zobaczyli tłumy, ogarnęła ich zazdrość, i bluźniąc sprzeciwiali się 
temu, co mówił Paweł. (46) Wtedy Paweł i Barnaba powiedzieli odważnie: Należało 
głosić słowo Boże najpierw wam. Skoro jednak odrzucacie je i sami uznajecie się za 
niegodnych życia wiecznego, zwracamy się do pogan. (47) Tak bowiem nakazał nam 
Pan: Ustanowiłem Cię światłością dla pogan, abyś był zbawieniem aż po krańce 

ziemi. (48) Poganie słysząc to radowali się i wielbili słowo Pańskie, a 
wszyscy, przeznaczeni do życia wiecznego, uwierzyli. (49) Słowo Pańskie 

rozszerzało się po całym kraju. (50) Ale Żydzi podburzyli pobożne a wpływowe niewiasty 
i znaczniejszych obywateli, wzniecili prześladowanie Pawła i Barnaby i wyrzucili ich ze 
swoich granic. (51) A oni otrząsnąwszy na nich pył z nóg, przyszli do Ikonium, (52) a 
uczniów napełniało wesele i Duch Święty. 
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 Ewangelia dnia dzisiejszego:  J 13,31-33a.34-35 (Biblia Tysiąclecia) 
 

(31) Po jego wyjściu rzekł Jezus: Syn Człowieczy został teraz otoczony chwałą, a w Nim 

Bóg został chwałą otoczony. (32) Jeżeli Bóg został w Nim otoczony chwałą, to i Bóg Go 

otoczy chwałą w sobie samym, i to zaraz Go chwałą otoczy. (33) Dzieci, jeszcze krótko 

jestem z wami.  

(34) Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, 

jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. (35) Po tym 

wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się 

wzajemnie miłowali. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

Można podejść do tego polecenia Jezusa w sposób bardzo prosty. Bądź miły, 

troszcz się o swoich bliskich, od czasu do czasu złóż ofiarę na ubogich. Ale czy to 

naprawdę wszystko, o co chodziło Jezusowi? Czy może miał On na myśli jeszcze coś 

innego?  

Aby to zrozumieć, spróbujmy przyjrzeć się sytuacji, w jakiej Jezus wypowiedział 

te słowa. Jezus dopiero co umył nogi Apostołom, a Judasz wyszedł z Wieczernika, 

aby Go zdradzić. Jezus wie, że nie pozostanie już długo z nimi i że czas Jego męki 

jest coraz bliższy. Kiedy więc poleca uczniom miłować się wzajemnie, jak On ich 

umiłował, wzywa ich do miłości będącej odzwierciedleniem Jego własnej miłości – 

bezinteresownej i ofiarnej, wypływającej z bezwarunkowej miłości Boga do każdego 

człowieka na ziemi. 

Taka miłość rzeczywiście wyróżnia uczniów Jezusa, ponieważ jest zasadniczo 

odmienna od tego, co większość ludzi uważa za miłość.  

Jak miłował Jezus? 

 Umył nogi zdrajcy. Przebaczył tym, którzy przybili Go do krzyża. 



 Przekraczał wszelkie bariery – nie stronił od Samarytan i pogan, niósł 

uzdrowienie także ludziom z marginesu czy przeciwnikom politycznym. 

 Taka miłość pozyskiwała Kościołowi I wieku coraz to nowych wyznawców, 

którzy widzieli, że wierzący troszczą się o najsłabszych, jak wdowy i 

sieroty, i że dzielą się ze sobą wszystkim, co posiadają.  

Podobnie działo się w kolejnych epokach. W średniowieczu ludzie nawracali się, 

gdy widzieli, jak wielu chrześcijan troszczy się o ofiary zarazy. Podczas II wojny 

światowej wielu wierzących dawało świadectwo wiary, narażając swoje życie, aby 

ukrywać Żydów.  

Serca wielu ludzi poruszył fakt, że Jan Paweł II przebaczył człowiekowi, który 

usiłował go zabić. Także postawa Matki Teresy z Kalkuty, z oddaniem służącej 

najuboższym, pociągnęła wiele innych kobiet do tej posługi i dziś siostry 

miłosierdzia są obecne na całym świecie. 

Podziwiając świętych, myślimy czasem, że taka miłość jest dla nas nieosiągalna. 

Ale Chrystusowe wezwanie do miłości nie jest przeznaczone tylko dla świętych. 

Jezus żyje dziś także w nas, podobnie jak żył w nich.  

Na czym polega więc sekret świętych?  

Wydaje się, że najważniejsze było dla nich doświadczenie miłości Jezusa.                      

To zmieniło ich stosunek do ludzi, których mieli wokół siebie. Prośmy więc Jezusa, 

aby pozwolił nam doświadczyć swojej miłości. 

„Jezu, naucz mnie kochać tak, jak Ty kochasz”. 

 

Ps 145,8-13  Ap 21,1-5a 
 

Dz 14,21b-27   (Biblia Tysiąclecia) 

 

(21) W tym mieście głosili Ewangelię i pozyskali wielu uczniów, po czym wrócili do Listry, 

do Ikonium i do Antiochii, (22) Umacniając dusze uczniów, zachęcając do wytrwania w 

wierze, bo przez wiele ucisków trzeba nam wejść do królestwa Bożego. (23) Kiedy w 

każdym Kościele wśród modlitw i postów ustanowili im starszych, polecili ich Panu, w 

którego uwierzyli. (24) Potem przeszli przez Pizydię i przybyli do Pamfilii. (25) Nauczali w 

Perge, zeszli do Attalii, (26) a stąd odpłynęli do Antiochii, gdzie za łaską Bożą zostali 

przeznaczeni do dzieła, które wykonali. (27) Kiedy przybyli i zebrali [miejscowy] Kościół, 

opowiedzieli, jak wiele Bóg przez nich zdziałał i jak otworzył poganom podwoje wiary.  

 

 
 


